QUARESMA DE SÃO MIGUEL ARCANJO

15 DE AGOSTO A 29 DE SETEMBRO
A Quaresma de São Miguel Arcanjo deve ser rezada, diariamente, entre os dias 15 de agosto e 29 de setembro, dia da Festa de
São Miguel. Podendo ser rezada também em outras épocas do ano por um período de 40 dias.
Para se preparar para esta Quaresma é necessário:
 Acender uma vela abençoada diante de uma imagem ou estampa de São Miguel Arcanjo
 Oferecer uma penitência durante os 40 dias;
 Rezar estas orações todos os dias:

1. SINAL DA CRUZ
Latim
Per signum Crucis de inimícis nostris líbera nos,
Deus noster.
In nomine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti.
Ámen.

Português
Pelo sinal, da Santa Cruz, livrai-nos Deus, Nosso
Senhor, dos nossos inimigos.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Amém

2. PEQUENO EXORCISMO (Feito pelo Papa Leão XIII)
Latim
Português
Sancte Míchæl Archángele, defende nos in São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.
prœlio, contra nequítiam et insídias diáboli esto Cobri-nos com o vosso escudo contra os
præsídium. Impéret illi Deus, súplices embustes e ciladas do demônio. Subjugue-o
deprecámur: tuque, Pinceps milítiæ cæléstis, Deus, instantemente o pedimos; e vós, príncipe
sátanam aliósque spíritus malígnus, qui ad da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai
perditiónem animárum pervagántur in mundo, no inferno Satanás e os outros espíritos malignos
divina virtute in inférnum detrúde.
que andam pelo mundo para perder as almas.
Ámen.
Amém.
3. LADAINHA DE SÃO MIGUEL ARCANJO
Latim
Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.
Christe, eleison. Christe, eleison.
Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.
Christe, audi nos. Christe, audi nos.

Português
Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, ouvi-nos.

Christe, exaudi nos. Christe, exaudi nos.

Cristo, atendei-nos.

Pater de caelis Deus, miserere nobis
Fili Redemptor mundi, Deus, miserere nobis
Spiritus Sancte, Deus, miserere nobis
Sancta Trinitas, unus Deus, miserere nobis

Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós.
Filho, Redentor do Mundo, que sois Deus, tende
piedade de nós.
Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de
nós.
Trindade Santa, que sois um único Deus, tende
piedade de nós.

Sancta Maria, Regina Angelorum, ora pro nobis

Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós.

Sancte Michael Archangele, ora pro nobis
Sancte Michael, sapientiae divinae fons abundans,
ora pro nobis
Sancte
Michael,
divini
Verbi
adorator
perfectissime, ora pro nobis
Sancte Michael, quem gloria et honore Deus
coronavit, ora pro nobis
Sancte Michael, caelestis exercitus princeps
potentissime, ora pro nobis
Sancte Michael, Trinitatis sanctissimae signifer,
ora pro nobis
Sancte Michael, paradisi custos, ora pro nobis
Sancte Michael, dux et consolator populi Dei, ora
pro nobis
Sancte Michael, splendor et fortitudo militantis
Ecclesiae, ora pro nobis
Sancte Michael, honor et gaudium triumphantis
Ecclesiae, ora pro nobis
Sancte Michael, lumen Angelorum, ora pro nobis
Sancte Michael, praesidium orthodoxi populi, ora
pro nobis
Sancte Michael, sub signo Crucis militantium
fortitudo, ora pro nobis
Sancte Michael, lux et spes animarum in agone
mortis, ora pro nobis
Sancte Michael, auxilium tutissimum, ora pro
nobis
Sancte Michael, in adversitatibus nostris
adiutorium, ora pro nobis
Sancte Michael,
aeternarum sententiarum
proclamator, ora pro nobis
Sancte Michael, consolator animarum in purgatorio
languentium, ora pro nobis
Sancte Michael, animas electorum post mortem
suscipiens, ora pro nobis
Sancte Michael, princeps noster, ora pro nobis
Sancte Michael, defensor noster, ora pro nobis

São Miguel, rogai por nós.
São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós.
São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino,
rogai por nós.
São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai
por nós.
São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos
do Senhor, rogai por nós.
São Miguel, porta-estandarte da Santíssima
Trindade, rogai por nós.
São Miguel, guardião do Paraíso, rogai por nós.
São Miguel, guia e consolador do povo israelita,
rogai por nós.
São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja
militante, rogai por nós.
São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante,
rogai por nós.
São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós.
São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós.
São Miguel, força daqueles que combatem pelo
estandarte da cruz, rogai por nós.
São Miguel, luz e confiança das almas no último
momento da vida, rogai por nós.
São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós.
São Miguel, nosso auxílio em todas as
adversidades, rogai por nós.
São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por
nós.
São Miguel, consolador das almas que estão no
Purgatório, rogai por nós.
São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber
as almas depois da morte, rogai por nós.
São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós.
São Miguel, nosso advogado, rogai por nós.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis,
Domine
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos,
Domine

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
perdoai-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
atendei-nos, Senhor.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
nobis
tende piedade de nós.
V. Ora pro nobis, Sancte Michael Archangele
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi

V. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe
da Igreja de Cristo,
R. Para que sejamos dignos de Suas promessas.

Oremus.
Domine Iesu Christe, benedictione perpetua
sanctifica nos, et concede, per intercessionem
sancti Michaelis illam sapientiam quae doceat nos
thesaurizare thesaurum in caelis, et pro
temporalibus, aeterna bona eligere. Qui vivis et
regnas in saecula saeculorum.
R. Ámen

Oremos
Senhor Jesus, santificai-nos, por uma bênção
sempre nova e concedei-nos, pela intercessão de
São Miguel, esta sabedoria que nos ensina a ajuntar
riquezas do céu e a trocar os bens do tempo pelos
da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os
séculos dos séculos.
R. Amém.

4. PAI NOSSO
Um Pai Nosso em honra a São Gabriel Arcanjo.
Um Pai Nosso em honra a São Miguel Arcanjo.
Um Pai Nosso em honra a São Rafael Arcanjo.
Latim
Pater noster, qui es in cælis, sanctificétur nomen
tuum; advéniat regnum tuum; fiat volúntas tua,
sictu in cælo et in terre.
Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie, et
dimítte nos débita nostra sicut et nos dimítimus
debitóribus nostris. Et ne nos indúcas in
tentatiónem, sed líbera nos a malo.
Ámen.

Português
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o
vosso nome; venha a nós o vosso reino, seja feita a
vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje; perdoainos as nossas ofensas, assim como nós
perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos
deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Amém.

Gloriosíssimo São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor
dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo; vós, cuja
excelência e virtudes são eminentíssimas, dignai-vos livrar-nos de todos os males, nós todos que
recorremos a vós com confiança, e fazei pela vossa incomparável proteção, que adiantemos cada dia
mais na fidelidade em servir a Deus.
V. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo.
R. Para que sejamos dignos de Suas promessas.
Oremos
Deus, todo poderoso e eterno, que por um prodígio de bondade e misericórdia para a salvação dos homens,
escolhestes para príncipe de Vossa Igreja o gloriosíssimo Arcanjo São Miguel, tornai-nos dignos, nós volo pedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que na hora da nossa morte
nenhum deles nos possa inquietar, mas que nos seja dado de sermos introduzidos por ele na presença da
Vossa poderosa e augusta Majestade, pelos merecimentos de Jesus Cristo, Nosso Senhor.
R. Amém.
5. CONSAGRAÇÃO A SÃO MIGUEL ARCANJO
Ó Príncipe nobilíssimo dos Anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do
Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os Anjos justos, meu diletíssimo Arcanjo
São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro,
me dou e me ofereço e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo

da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável
pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração; recordai-vos que de hoje em diante estou
debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus
muitos e graves pecados, a graça da amar a Deus de todo coração, ao meu querido Salvador Jesus
Cristo e a minha Mãe Maria Santíssima, obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para
obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte.
Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta e com a vossa arma poderosa lançai para
longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um
dia prostrastes no combate no Céu.
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para que não pereçamos no supremo juízo.
6. ENCERRAMENTO
Na presença de um ministro ordenado:

Latim
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.

Português
V. O Senhor esteja convosco.
R. Ele está no meio de nós.

V. Benedícat vos omnípotens Deus, Pater, et Fílius, V. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai, Filho, +
+ et Spíritus Sanctus.
e Espírito Santo.
R. Amen.
R. Ámen.
Quando feito por leigo:

Levanta-se Deus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as
milícias celestes; sejam dispersos todos os seus inimigos e fujam de Sua face todos os que o odeiam.
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
7. AUGUSTA RAINHA (Indulgenciada pelo Papa Pio X)
Augusta Rainha do Céu e altíssima soberana dos Anjos, vós que desde os primórdios recebestes de
Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vos rogamos, enviai vossas
santas legiões de Anjos, a fim de que à Vossa Ordem e pelo vosso poder persigam os espíritos infernais
e em toda a parte os combatam, confundindo-os em sua arrogância e arrojando-os para o abismo.
Quem é como Deus?
Santos Anjos e Arcanjos, defendei-nos e guardai-nos.
Ó Maria, Rainha dos Anjos, mandai a São Miguel defender-nos em todas as ocasiões de perigo da
alma e do corpo.

